 12ޖޫން 2019
ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަކު ހޮވުމަށް ކުރާ އިޢުލާނު

ދަޢުވަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ކަމުގައިވާ "ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް" ގެ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ބެލެހެއްޓުމާއި
ރިސްކު މެނޭޖްކުރުން ހިމެނޭނެހެން ޝަރީޢާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަމުގައި މި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި މެނޭޖްމެންޓަށް ލަފާ
ދިނުމަށް މި ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރަން ބޭނުންވާތީ ،މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރަކީ ،ޝަރުޢީ ކަންކަމުގައި ދިރާސާކުރުމާއި އެކަންކަމުގައި އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި
ބަހުސްކޮށް މަޝްވަރާކުރުމާއި ،އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮސީޖާތައް ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުމެވެ .މި ދައުރު އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި
އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ:
ހ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި ރިސްކު އަބަދުމެ ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރުމުމަށްޓަކައި
ޝަރީޢާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދިނުން.
ށ .އޮޕަރޭޝަނަލް މޮޑެލްއާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ވިންޑޯއާއި އެ ވިންޑޯގެ ސްޓްރެޓަޖީއާއި ،ފްރޭމްވަރކާއި ،ސްޓްރަކްޗާއާއި،
ރިސްކުތަކާއި ،ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ،ޕޮލިސީތަކާއި ،ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް
ލަފާދިނުން.
ނ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް މެނުއަލްއާއި އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ރިވިއު ކުރުމާއި ފާސްކުރުން.
ރ .ޝަރީޢާ ރިސްކު އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއާއި ކޮމިޓީގެ
ސެކްރެޓެރީއާއި ދެމެދު މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށް އެކަންކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.
ބ .ދިވެހިބަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުން ރިވިއުކުރުމަށް އަދި ކުއްލި ކަންކަމުގައި ލަފާ ދިނުމަށް ބޭންކަށް އައިސް ލަފާދިނުން.
ޅ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެކަމަށް ވަގުތު ތަނަވަސްކުރުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު


އިސްލާމިކް ޖުރިސްޕުރޫޑެންސް (އުސޫލުލް ފިޤުހު) ނުވަތަ އިސްލާމީ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތާބެހޭ ޤާނޫނު (ފިޤުހު އަލް
މުޢާމަލާތު) ގެ ދާއިރާއިން ރަސްމީ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައިވުން .އަދި؛



ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު  /އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ  /ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް  /ރިސްކްމެނޭޖްމަންޓް  /ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 /އެކައުންޓިންގ  /އޮޑިޓިންގ ގެ ދާއިރާއިން ރަސްމީ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފަންނީ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.



ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެހެން މާލީ އިދާރާއެއްގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކުކަމުގައި ނުވުން.



ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހަށް ފަރިތަވުން.



މަޤާމަށް ހޮވޭ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ލިބުމަށްފަހުއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  24ޖޫން  2019ގެ  16:00ގެ ކުރިން  careers@bml.com.mvއަށް އީމެއިލްކުރުން ނުވަތަ
 3330122ނަންބަރާ ގުޅުން އެދެމެވެ.
މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ:


މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ



ވަނަވަރާއި އެއަށް ބާރުދޭ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް

 24ޖޫން  2019ގެ  16:00ގެ ކުރިން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން މި ބޭންކްގެ އެޗް.އާރ ޑިޕަރޓްމަންޓް ،ހ .ޝުއެޒް
ބިލްޑިންގ 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ .ނުވަތަ  careers@bml.com.mvއަށް އީމެއިލްކުރުން އެދެމެވެ.
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